
ST. MAARTEN HEINEKEN REGATTA 2016 
1-7 MARCA, 2016
Wystartuj w 36 edycji najstarszych regat na Karaibach na pokładzie jachtu klasy Volvo 
Ocean Race 60 pod okiem mistrza świata Przemysława Tarnackiego.
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Przy współpracy z:

01W CZYM BĘDZIESZ BRAŁ UDZIAŁ?

St. Maarten Heineken Regatta to najstarsze regaty na Karaibach, w których bierze 
udział ponad 200 jachtów z załogami z całego świata. Regaty są kombinacją 
wyścigów taktycznych na zatoce Simpson Bay oraz wyścigów nawigacyjnych wokół 
wysp St. Maarten i Anguilla oraz okolicznych wysepek i raf koralowych. To również 
najbardziej widowiskowe regaty żeglarskie na Karaibach z bogatym programem 
towarzyskim każdego wieczoru.



02TRASA REGAT

SIMPSON BAY LAGOON

SAINT MARTIN
SINT MAARTEN



02
Załoga składa się z 20 osób funkcjonujących w formule PRO-AM 
(Professional-Amateur), której przewodzą zawodowi i utytułowani 
żeglarze z ekipy Yachts & Yachting: Przemyslaw Tarnacki (skipper 
i  szef polskiego teamu), Filip Pietrzak (trymer), Marcin Banaszek 
(bow man), Robert Gwóźdź (trymer), Johannes Schwarz (taktyk).

SKIPPER I ZAŁOGA



NA JAKIM JACHCIE POPŁYNIESZ
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Oceaniczny jacht klasy Volvo Ocean Race 60, który zajął drugie miejsce w tych 
najbardziej prestiżowych regatach wokółziemskich w 2002 roku. Nasza jednostka 
(ex. Assa Abloy) to również zwycięzca legendarnych regat Sydney to Hobart z roku 
2001. Wspaniały jacht o niespotykanych osiągach, wybudowany w całości z kevlaru. 
To najdroższa jednostka w historii zmagań tej klasy w regatach Volvo Ocean Race.



UDZIAŁ W REGATACH

Zgłaszając się do udziału w regatach zostaniesz pełnoprawnym człon-
kiem załogi pod banderą Ocean Challenge Yacht Club i powalczysz 
z innymi uczestnikami zawodów o pierwsze w historii zwycięstwo pol-
skiego teamu. 

Nie musisz być profesjonalnym żeglarzem. Nad Twoim bezpieczeń-
stwem czuwać będzie doświadczona i utytułowana ekipa, która 
dostosuje realizowane przez Ciebie na pokładzie zadania do Twoich 
umiejętności. 

Cena udziału w regatach to 2.750 € netto/osobę i zawiera:

• Czarter jachtu z kapitanem i ubezpieczeniem jednostki
• Wpisowe do regat i opłaty portowe
• Nocleg na jachcie dla pierwszych 7 osób załogi ( jest możliwość 

rezerwacji apartamentów)

• Lunche na wodzie w trakcie żeglowania (środa-niedziela) + 
kolacja i śniadanie w boxach podczas wyścigu offshore. Woda 
no limit.

• Cztery teamowe koszulki Helly Hansen (lub podobnej klasy)



Przemysław Tarnacki
Ocean Challenge Yacht Club

T: +48 600 00 32 68
E: przemek@tarnacki.pl

KONTAKT


